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 עבור מי שרשום במרשם האוכלוסין -לזרים ישראלית נוהל הטיפול בבקשה לתעודת מעבר 

 כללי  .1

 :הוראות החוק 1.1

)להלן: "החוק"( קובע כי דרכון ישראלי ינתן לאזרח  1952 –חוק הדרכונים, תשי"ב  1.1.1

ישראלי לפי בקשתו. מי שאיננו אזרח ישראלי יכנס לישראל או יצא ממנה עם 

לחוק נקבעה הסמכות לסרב, לקבוע  6אזרחותו. בסעיף מסמך נסיעה של מדינת 

 תנאים, לבטל או לסייג דרכון ותעודת מעבר. 

( לחוק קובע "תעודת מעבר תינתן למי שאיננו אזרח ישראלי או למי 1)ב()2סעיף  1.1.2

 ".שאזרחותו בלתי מוגדרת או מסופקת

 תוקפה של תעודת המעבר חמש שנים מיום שנופקה, אולם, ניתן לנפק תעודת 1.1.1

 )שנה או שנתיים(. מחמש שנים מעבר לתקופה קצרה יותר

תעודת מעבר שניתנה לתוקף קצר מחמש שנים, לא ניתן להאריך תוקפה ויש  1.1.1

 לנפק תעודה חדשה.

 .עפ"י בקשתוקבע  בעל רישיון לישיבתלתינתן  תעודת המעבר 1.2

( במקרים המפורטים להלן ובהתאם 5או א/ 1לתושב ארעי )א/תינתן  תעודת המעבר 1.1

 .4.5סעיף בבהליך הטיפול המפורטים מידה בתנאים לע

 .1תושב ארעי א/ 1.1.1

 או קטין נלווה לזכאי שבות. קטין שהוא נין של יהודי 5תושב ארעי א/ 1.1.2

ך תוקף דרכונו הזר פג ומבקש מסמוהליך מדורג מי שנמצא ב – 5תושב ארעי א/ 1.1.1

 .נסיעה לשם הוצאת דרכון זר חדש

 .5מסתנן אשר קיבל א/או שהינו  פליטשהוכר כ 5תושב ארעי א/ 1.1.1

 .במקרים חריגים בלבד שמוצאו מיש"ע 5תושב ארעי א/ 1.1.5

 תעודת המעברמבנה  1.1

 .כחולבגוונים חום, כתום ווהדפים הפנימיים  בורדובצבע  -כריכה  1.1.1

 עמודים. 12מכילה  1.1.2

מודפסים על מדבקת הפרטים לרבות פרט האזרחות פרטי נושא התעודה  1.1.1

ודפסת על מדבקה מכניסה חוזרת / אשרת  לתושב קבע אשרת חוזר. האישיים

 מתאימה. 
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 מקום הגשת הבקשה 1.5

 .תושב הארץ יגיש את בקשתו בלשכת המגורים -בישראל  1.5.1

 .הנמצא בחו"ל יגיש את בקשתו בנציגות ישראלתושב  -בחו"ל  1.5.2

 רישום פרט האזרחות בתמי"ל 1.6

נקבע שאזרחותו של המבקש היא "בלתי ברורה" או בעל אזרחות מסופקת יצוין  1.6.1

 .UNDEFINED – בלתי ברורה"בתמי"ל "

 אין להשתמש בביטויים "חסר אזרחות" , "ללא אזרחות" או ביטויים אחרים. 1.6.2

 תושבי מזרח ירושלים שהנם אזרחים ירדנים תירשם אזרחות "ירדנית".ל 1.6.1

 .ניתן לרשום את ארץ האזרחות בכפוף לאסמכתאותלבעלי אזרחות זרה,  1.6.1

 תחולה גיאוגרפית 1.1

לארץ היעד ולארצות תמי"ל  , פרט לחריגים להם ניתןלכל הארצות תחולה גיאוגרפית

 בלבד.  המעבר

 רישום פרטי המבקש בתמי"ל 1.1

 יונפק לו תמי"ל ביומטרי מתיק אדם. שנוהל זה חל עליומי  1.1.1

  )א( לתקנות הדרכונים תש"ם הפרטים שיירשמו בתעודת מעבר 6על פי תקנה  1.1.2

 ם האוכלוסין ישראלית חייבים להיות תואמים וזהים עם אלה הרשומים במרש

 בתעודת הזהות שבידי המבקש.גם בכלל זה 

 מתן אשרת כניסה לשוב לישראל 1.9

 אם בעל התעודה זכאי להיכנס או לשוב לארץ תינתן לו גם אשרת כניסה. 1.9.1

 תינתן אשרת חוזר.קבע לתושב  1.9.2

 בתעודת המעבר. מתאימה הבמדבק וונפקיאשרת החוזר אשרת כניסה חוזרת /  1.9.1

 אשרת כניסה לארצות חוץ 1.11

"ל חייב לבדוק מול כל מדינה אליה הוא מתכוון לנסוע האם עליו להצטייד ישמקבל תמ מי

באשרת מעבר וביקור למדינה זו, כיוון שהסכם הפטור בין מדינות באשרה אינו חל על 

 תעודות מעבר.

 מטרת הנוהל .2

ן ילמי שרשום במרשם האוכלוס תישראלילקבוע את השיטה לטיפול בבקשה לתעודת מעבר 

 בנוהל זה.כמפורט 
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 תנאים ודרישות .3

 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

 מעמד בישראל: .3.1

 רשאי להגיש ולקבל תמי"ל. תושב קבע  .1.1.1

 .זה בהתאם למפורט בנוהלבלבד  מסוימיםבתנאים תושב ארעי  .1.1.2

 נוכחות אישית: .3.2

 , נוכחות אישית חובה בלשכה.בבקשה לבגיר .1.2.1

 ישית של ההורה/ים כדלהלן:, נוכחות הקטין חובה, נוכחות אבבקשה לקטין .1.2.2

נוכחות אישית בלשכה של הקטין ואחד  חובתקטין שהוריו נשואים זה לזו,  .1.2.2.1

 ההורים.  

יש לקבל הסכמת שני ההורים למתן דרכון קטין שהוריו אינם נשואים זה לזו,  .1.2.2.2

 :ההורה מגיש הבקשהבו מקרה , פרט ללקטין

ית המשפט או הסכם גירושין מקורי ומאושר על ידי ב ק דיןמציג פס .1.2.2.2.1

 ללא צורך דרכון לקטין תנפקבקש הרשאי ל כי אותו הורההמציין 

 בהסכמת ההורה השני.

האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה או מציג פסק דין הקובע כי  .1.2.2.2.2

  .מגיש הבקשה הורהאותו ל

או  ק דיןפסשידוע לו של ההורה מגיש הבקשה כי, הצהרה בכתב  .1.2.2.2.1

 חרון שהוצא.הא ידו הנו-שהוצג עלהסכם גירושין 

 הסכמתו בשגרירות ישראל בחו"ל.את  תכול לתיהורה השוהה בחו"ל  .1.2.2.1

הסכמת הורה שניתנה בחו"ל תועבר בדואר ובדוא"ל ללשכת הרשות לתיוק  .1.2.2.1

 בתיק האישי.

נוכחות אישית של האדם שמונה לו  בבקשה לאדם שמונה לו אפוטרופוס, .1.2.1

  אפוטרופוס והאפוטרופוס/ים חובה.

דין( -אסמכתאות )צו אפוטרופסות / פסקלהציג ים ס/חובה על האפוטרופו .1.2.1.1

 האדם שמונה לו אפוטרופוס.החוקי של  /םנציגו /םבדבר היותו

כאשר מדובר בקטין שמונה לו אפוטרופוס, ככל שלא נשללה האפוטרופסות  .1.2.1.2

 אלא אם הטבעית של הוריו, נדרשת גם הסכמת ההורים להנפקת הדרכון

 . ש דרכון ללא הסכמת ההוריםלבק ו של האפוטרופוססמכותבצו נקבעה 
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אפוטרופוס המגיש בקשה למסמך נסיעה בגפו, התרשם  ואדם אשר מונה ל .1.2.1.1

עובד הרשות מקבל הבקשה כי המבקש מודע לבקשתו, ניתן לקבל הבקשה 

 בהסכמת המבקש בלבד.

יש לטפל במלוא תשומת הלב  אדם שמונה לו אפוטרופוסבכל בקשה של  .1.2.1.1

 מבקש.לפן הטיפול וברגישות הנכונה, ולהתאים את או

 תקפה: זהותהצגת תעודת  .3.3

 הצגת תעודת הזהות של המבקש, חובה.בבקשה לבגיר,  .1.1.1

 בבקשה לקטין,  .3.3.2

 .הצגת תעודת הזהות של ההורה/ים .1.1.2.1

, הצגת תעודת זהות חובה, וקטין שנופקה לו תעודת זהות 16קטין מעל גיל  .1.1.2.2

 , חובה עליו להציג את תעודת הזהות.16לפני גיל 

 לו אפוטרופוס: בבקשה לאדם שמונה .3.3.3

הצגת תעודת הזהות של כל האפוטרופוס/ים )כולל הורים ובתנאי שמוזכרים  .1.1.1.1

 בצו האפוטרופסות(.

 במידה ונופקה לאדם שמונה לו אפוטרופוס תעודת זהות, חובה להציגה. .1.1.1.2

 בעבר.  הבמידה ונופק תהצגת תעודת מעבר קודמ .1.1

 מקום הגשת הבקשה, ניתן להגיש הבקשה בכל לשכה של הרשות. .1.5

 (.11ילוי טופס בקשה לדרכון / תעודת מעבר ביומטריים )דר/מ .1.6

הסכמת המבקש להעברת נתוני שתי טביעות במאגר הביומטרי, בהתאם למפורט בסעיף  .1.1

  1.2.1111בנוהל  1.6

 זר, ככל שישנו. הצגת מסמך נסיעה  .1.1

 המצאת אישור וראיות נוספות במידת הצורך ובהתאם לנסיבות המקרה. .3.9

 5ארץ ברישיון ישבה ארעי א/בבקשה של מי ששוהה ב .1.11

המצאת מסמך ממדינת היעד בה נמצאת נציגות מדינתו או מכתב כוונות כי מוכנה  .1.11.1

 להעניק למבקש אשרת כניסה למדינת היעד על גבי תמי"ל.

למדינה שידוע לרשות שאינה נותנת אישור רישמי כאמור מבקש לצאת ככל ש .1.11.2

לאותה מדינה בלבד, את המבקש כי מתכוון לצמלקבל תצהיר  יש 1.11.1בסעיף 

 (.6.11)פירוט רשימת המדינות הידועות לרשות בנספח 

המצאת אישור ממדינת היעד לגבי תוקף מינימלי של מסמך נסיעה לשם כניסתו  .1.11.1

 לשם )תוקף המעמד שלו כארעי צריך להיות ארוך יותר מדרישת תוקף התמי"ל(.
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 תשלום אגרה  .1.11

 .אגרות ום אגרה, כפי שמפורט בלוחהשירות כרוך בתשל .1.11.1

יש לגבות אגרה גם / אשרת כניסה חוזרת במקרים בהם מבקשים גם אשרת חוזר  .1.11.2

 כמפורט בלוח האגרות. ןעבור

 הליך הטיפול .4

 תעודת הזהות התקפה שהציג.יזהה את המבקש מול עובד הרשות מקבל הבקשה  1.1

והמסמכים המצורפים  עובד הרשות יבדוק את הפרטים הרשומים בטופס הבקשה 1.2

 3.10ובפרט לגבי האמור בסעיף  שהמבקש ממלא את כל התנאים ויוודאלבקשה, 

 .בפרק תנאים ודרישות

 1.2.1111 -ו .1.2.1111יעשו בהתאם לנוהל בדיקת הבקשה, אישור וניפוק התמי"ל  1.1

 .1.2.1112עבור קטין גם בהתאם לנוהל בבקשה 

 בדיקת, ויבצע אינו אזרח ישראלישמגיש הבקשה יוודא מקבל הבקשה  עובד הרשות 1.1

 כדלקמן: הזכאות לקבלת תמי"ל

קובץ מרשם בדוק את התיק האישי של המבקש ואת רשומתו ביש ל קבע,תושב  1.1.1

 כי תושבותו לא פקעה. ולוודא ,האוכלוסין במערכת אביב

בדוק את התיק האישי של המבקש ואת רשומתו בקובץ מרשם יש ל ,תושב ארעי 1.1.2

 ו בתוקף.ולוודא כי רישיון הישיבה של ,האוכלוסין במערכת אביב

 להלן המקרים בהם ניתן לנפק תמי"ל 1.5

 'סעיף אזתושב שהצהיר ארל"י ) ובכללם, (26 'סעיף אז) קבע בעל רישיון לישיבתל 1.5.1

 (.21 '(, תושבי רמת הגולן )סעיף אז21 ')סעיף אז ם-י, תושבי מזרח (52, 51, 11

אפילו אם מחזיק באזרחות יוודא שהמבקש תושב קבע בארץ,  עובד הרשות 1.5.1.1

 .זרה

 .לא פקע כתושבשל המבקש, שמעמדו  עובד הרשות יוודא 1.5.1.2

 בתוקף דומה. אשרת חוזרבתוקף לחמש שנים, כולל  יאשר תמי"לעובד ה 1.5.1.1

 :1תושב ארעי א/ל 1.5.2

  :כי יבדוק ויוודאבקשה העובד הרשות, מקבל 

רישיון הישיבה שלו תקף לתקופה של ארעי, ו בעל רישיון לישיבתהמבקש  1.5.2.1

משישה חודשים  קצר , במקרים בהם רישיון הישיבהלפחות שישה חודשים

 מומלץ להגיש בקשה להארכת רישיון הישיבה לפני הטיפול בבקשה לתמי"ל. 
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 דרכון זר תקף.מבקש האין ברשות  1.5.2.2

 אין נציגות של מדינת האזרחות שלו בארץ לשם הוצאת דרכון זר. 1.5.2.1

תמי"ל לתוקף עד במקרים בהם עומד המבקש בתנאים לעיל, ניתן לנפק  1.5.2.1

מנת לאפשר יציאה לחו"ל -עלון, לפי הקצר, או לתוקף הרישיחודשים שישה 

 לקבלת דרכון זר תקף.

במקרים בהם אין למבקש אפשרות לקבל דרכון זר, ניתן לנפק תמי"ל  1.5.2.5

 כתוקף רישיון הישיבה. תחוזרכניסה ואשרת 

, במידה או קטין נלווה לזכאי שבות קטין שהוא נין של יהודי 5תושב ארעי א/ 1.5.1

 הדרישות להלן:וממציא מסמכים ועונה על 

  :כי יבדוק ויוודאבקשה העובד הרשות, מקבל 

רישיון הישיבה שלו תקף לפחות ארעי, ו בעל רישיון לישיבתהמבקש  1.5.1.1

, במקרים בהם רישיון הישיבה קטן לפחות לתקופה של שישה חודשים

משישה חודשים מומלץ להגיש בקשה להארכת רישיון הישיבה לפני הטיפול 

 בבקשה לתמי"ל.

 ותו דרכון זר תקף.אין ברש 1.5.1.2

אין נציגות של מדינת האזרחות שלו בארץ לשם הוצאת דרכון זר או  1.5.1.1

 שאזרחותו בלתי ברורה. 

 .הוא אזרח ישראליקטין השל הוריו אחד מ 1.5.1.1

במקרים בהם עומד המבקש בתנאים לעיל, ניתן לנפק תמי"ל כתוקף רישיון  1.5.1.5

 .תחוזרכניסה הישיבה ואשרת 

ומבקש מסמך נסיעה לשם הוצאת פג  שתוקף דרכונו הזר 5תושב ארעי א/ 1.5.1

 :דרכון זר חדש

 :כי בקשה יבדוק ויוודאהעובד הרשות, מקבל 

רישיון הישיבה שלו תקף לתקופה של ארעי, ו בעל רישיון לישיבתהמבקש  1.5.1.1

משישה חודשים  קצר, במקרים בהם רישיון הישיבה לפחות שישה חודשים

 ול בבקשה לתמי"ל.מומלץ להגיש בקשה להארכת רישיון הישיבה לפני הטיפ

 אין ברשותו דרכון זר תקף. 1.5.1.2

 חות שלו בארץ לשם הוצאת דרכון זר.אין נציגות של מדינת האזר 1.5.1.1

נמצא בהליך מדורג תקין ומסודר עם בן/בת הזוג  -ככל שמדובר בבן זוג  1.5.1.1

 הישראלי/ת.
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 ארעי.  הישיבהיש לוודא עמידה בתנאי הנוהל הרלוונטי מכוחו קיבל את רישיון  1.5.1.5

בהתאם עומד המבקש בתנאים לעיל, ניתן לנפק תמי"ל במקרים בהם  1.5.1.6

לדרישה של מדינת היעד )ובלבד שתוקף התמי"ל לא יהיה ארוך יותר 

מנת לאפשר -חד פעמית על תחוזרכניסה מתוקף רישיון הישיבה( ואשרת 

 יציאה לחו"ל לקבלת דרכון זר תקף.

 :5קיבל א/אשר מי שהוכר כפליט או הינו מסתנן  – 5א/תושב ארעי  1.5.5

 בקשה יבדוק ויוודא:העובד הרשות, מקבל 

רישיון הישיבה תקף לפחות לתקופה של ארעי, ו בעל רישיון לישיבתהמבקש  1.5.5.1

משישה חודשים קצר , במקרים בהם רישיון הישיבה לפחות שישה חודשים

 מומלץ להגיש בקשה להארכת רישיון הישיבה לפני הטיפול בבקשה לתמי"ל.

 אין ברשותו דרכון זר תקף. 1.5.5.2

ניתן לו בגין  5י א/מעמדו כארעיוודא כי  – מבקש הוכר כפליטדה והבמי 1.5.5.1

 הכרה זו.

 5ארעי א/ לישיבתרישיון לו ניתן כי  יש לוודא –במידה והמבקש הינו מסתנן 1.5.5.1

 מטעמים הומניטריים.

 ככל שמדובר בנסיעה למדינת המוצא, אין לאשר הנפקת תמי"ל. 1.5.5.5

ניתן המוצא,  במקרים בהם מבוקש לצאת למדינה אחרת שאינה מדינת 1.5.5.6

לנפק תמי"ל בהתאם לדרישה של מדינת היעד )ובלבד שתוקף התמי"ל לא 

חד פעמית  תחוזרכניסה יהיה ארוך יותר מתוקף רישיון הישיבה( ואשרת 

 מנת לאפשר יציאה לחו"ל.-על

 בכל מקרה ניתן להתייעץ עם אגף מרשם וביומטרי בטרם הנפקת התמי"ל. 1.5.5.1

 .5במעמד של תושב ארעי א/ שראלתושבי הרשות הפלסטינית השוהים בי 1.5.6

ברישיון ישיבה ארעי, אינו זכאי לקבל תעודת ככלל תושב הרש"פ השוהה בישראל 

בהם  אולם במקריםמעבר, ועליו להשתמש בדרכונו הפלסטיני למטרות כניסה ויציאה, 

/ ועדת מאויימים וואשר לגביו מתקבל אישור מבמעמד ארעי שוהה בישראל המבקש 

או שבמידה ויכנס  דרכון פלסטיני כיוון שמאוים כי אינו יכול לקבל חימוכהגורם ביטחוני 

 בקשה יבדוק ויוודא:העובד הרשות, מקבל לסטינית חייו בסכנה, לשטחי הרשות הפ

רישיון הישיבה שלו תקף לתקופה של ארעי, ו בעל רישיון לישיבתהמבקש  1.5.6.1

ודשים משישה חקצר במקרים בהם רישיון הישיבה  .לפחות שישה חודשים

 מומלץ להגיש בקשה להארכת רישיון הישיבה לפני הטיפול בבקשה לתמי"ל.



 

 3.2.0006 מספר נוהל:   דרכונים תחום: 

 לזריםתעודת מעבר ישראלית  נושא:

 למי שרשום במרשם האוכלוסין

 10מתוך      8דף    

 26/12/2019 : וןתאריך עדכ 

 
 

 
 

 
 

 3.2.0006 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

 תקף. פלסטיניאין ברשותו דרכון  1.5.6.2

, האישור המבקש הוכר כמאויים ע"י רשויות הצבא / גורמי הביטחון בארץ 1.5.6.1

ומעמדו כארעי ניתן  מועבר ישירות לדסק הרלוונטי באגף מרשם וביומטרי,

 לו בגין הכרה זו.

בהתאם עומד המבקש בתנאים לעיל, ניתן לנפק תמי"ל  במקרים בהם 1.5.6.1

לדרישה של מדינת היעד )ובלבד שתוקף התמי"ל לא יהיה ארוך יותר 

 ת.חוזרכניסה מתוקף רישיון הישיבה( ואשרת 

 בכל מקרה ניתן להתייעץ עם אגף מרשם וביומטרי בטרם הנפקת התמי"ל. 1.5.6.5

 -אחמ"שרת בישראל במסג חשוב לציין כי גם אם המבקש במעמד חוקי 1.5.6.6

 .א בכפוף להוראות סעיף זהל, אלתמי"לאוטומטית אינו זכאי 

לאחר הנפקת תמי"ל, ככל שבכוונת המבקש לצאת/להיכנס דרך מעבר  1.5.6.1

 באופן נפרד. להסדיר זאת  באחריותושאינו מעבר אלנבי, 

שאינם נמנים על המקרים שפורטו לעיל, תועבר הבקשה  במקרים חריגים אחרים 1.5.1

ובמידת הצורך בהתייעצות עם  ם באגף מרשם וביומטרי,הדסק המתאית נלבחי

  או עם מח' קונסוליות ותאום טיסות במנהל אכיפה וזרים.\ו אשרות אגף 

והל הטיפול בבקשה לדרכון ראשון / תעודת מעבר ראשונה לבגיר מספר בנ 1.6

 :בנוסף לאמור בנוהל זה מפורט 3.2.0001

 .אופן זיהוי מגיש הבקשה 1.6.1

 מסמך הנסיעה.רישום הכתיב הלועזי ב 1.6.2

 הפרטים הנרשמים במסמך הנסיעה ובכללם שמות קודמים. 1.6.1

 חתימה על הבקשה ודוגמת חתימה. 1.6.1

 מפורט: 3.2.0010בנוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה ביומטרי מספר  1.1

אופן הטיפול במתן הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי / אי הסכמה  1.1.1

שה למחיקת טביעות אצבע ממאגר לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי / בק

 הביומטרי ותוקף מסמכי הנסיעה שניתן בהתאם.

 ביצוע שאלון אימות זהות / אימות עפ"י תעודת זהות קיימת. 1.1.2

 ביצוע הרכשה של טביעות האצבע וצילום תווי פנים. 1.1.1

הטיפול בבקשה ככל שמוגשת בקשה למסמך נסיעה זמני, יש לפעול בהתאם לנוהל  1.1

בשינויים המחויבים   1.2.1111מספר מסמך נסיעה זמני /  יומטרילמסמך נסיעה שאינו ב

 לפי נוהל זה. 
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 :לבצעעל עובד הרשות מקבל הבקשה לאחר שהוחלט על הנפקת תמי"ל  1.9

 פקת דרכון.ניש להיכנס לשירות דרכונים במערכת אביב ה 1.9.1

וודא שאין הגבלה כלשהי )רמ"ד( למתן השירות. במידה ויש הגבלה יש לפנות ש לי 1.9.2

בטרם קבלת לבירור סיבת ההגבלה  המתאים באגף מרשם וביומטריהדסק 

 ולפעול בהתאם להנחיות.הבקשה 

עובד הרשות יוודא שהתושב לא רשום בסטטוס נפטר, חדל להיות תושב, עבר,  1.9.1

 רשום כמי שנמצא בחו"ל, במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בסטטוס.

 ת אביב הנפקת תמי"ל לתושב. במערכ עובד הרשות יעדכן בחוצץ מסמכי נסיעה 1.11

 זר.ו/ אשרת ח חוזרת בהתאם לבקשה / לזכאות לנפק גם אשרת כניסה 1.11

 "ל. ייש להנפיק את התמ  1.11עד  1.1לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים  1.12

 קודם יש לבטלו ולהחזירו למבקש.  מסמך נסיעהבמידה והמבקש החזיר  1.12.1

רפו לבקשה כגון: יש לתייק בתיק האישי את טופס הבקשה והמסמכים שצו 1.12.2

תצהירים על אובדן או השחתה, פסק דין, הסכמת הורים, מברקים, מכתבי לוואי, 

 צילום דרכון זר.

או עפ"י  המען הרשום בקובץ מרשם האוכלוסיןיישלח למבקש בדואר רשום עפ"י התמי"ל  1.11

 . שלוח דואר שלומהכתובת ל

 וסעיפיוהחוק  .5

 1952-חוק הדרכונים התשי"ב 5.1

 תקנות הדרכונים. 5.2

 לישראל תקנות הכניסה 5.1

 נספחים .6

 (.11בקשה לדרכון / תעודת מעבר ביומטריים )דר/ 6.1

 (11דר/בקשה לדרכון זמני / תעודת מעבר זמניים ) 6.2

 (12בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני )דר/ 6.1

 (5/)דר תחוזרכניסה בקשה לאשרת  6.1

 (1תצהיר על אובדן/גניבה/השחתה של דרכון או תעודת מעבר )דר/ 6.5

 (.11כתב אישור הסכמה לבגיר )מר/ 6.6
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כתב אישור והסכמה כתב הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי לקטין מעל  6.1

 (19/ אדם שמונה לו אפוטרופוס )מר/ 16גיל 

 (62"ל )דר/ירשימת האסמכתאות ותוקף תמ 6.1

  לוח אגרות. 6.9

ת אישור רישמי ונותנשאינן ת לרשות האוכלוסין וההגירה רשימת המדינות הידועו 6.11

 (21אליהן. )דר/למבקש אשרת כניסה 
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